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905 років  

тому складено первісний 

варіант літописного 

зводу 

 «Повість временних літ» 

(1113). 



 

 

 

 

 

  

220 років 

 від дня виходу поеми 

«Енеїда» (1798) 

І. П. Котляревського  

185 років  

від дня виходу 

повісті  

«Конотопська 

відьма» 

Г. Ф. Квітки-

Основ’яненка  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180 років  

від дня виходу п’єси  

«Наталка Полтавка»  

І. П. Котляревського  

175 років 

від дня виходу творів 

Тараса Григоровича Шевченка – 

поезії «Розрита могила!» 

та драми «Назар Стодоля» 



 

                                                                    

 

 

 

 

 

                                    

155 років  

від дня виходу 

повісті 

«Кармелюк» 

Марка Вовчка  

(1863) 

135 років  

від дня виходу 

повісті  

«Захар Беркут» 

І. Я. Франка 



 

                                                                          

 

 

 

                                                               

 

135 років 

 від дня виходу 

комедії  

«За двома зайцями» 

М. П. Старицького  

130 років 

 від дня виходу 

комедії «Сто тисяч»  

І. Карпенка-Карого 

 (1888) 



 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125 років 

від дня виходу 

драми 

«Украдене щастя» 

Івана Яковича 

Франка 

115 років  

від дня виходу роману  

«Розбійник Кармелюк»  

М. П. Старицького (1903) 



                                                        

                                                                              

 

 

 

  

  

100 років 

 від дня виходу збірки  

Павла Григоровича 

Тичини 

«Сонячні кларнети» 

(1918) 

95 років 

від дня виходу 

книги Івана Огієнка 

«Українська культура» 

(1923) 



 

                                                                          

 

 

 

 

 

                                                                       

90 років  

від дня виходу 

комедії М. Г. Куліша 

«Мина Мазало» 

(1928) 

80 років 

від дня виходу 

збірки Богдана-

Ігора Антонича 

«Зелена Євангелія» 

(посмертне 

видання, 1938) 



 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65 років  

від дня виходу 

повісті Івана 

Павловича 

Багряного 

«Огненне коло» 

(1953) 

55 років 

від дня виходу публіцистичної праці 

В. О. Сухомлинського 

 «Дума про людину» 

(1963) 



 

                                                   

 

                                                                        

 

50 років  

від дня 

виходу роману 

 Олеся 

Терентійовича 

Гончара 

«Собор» (1968

45 років 

 від дня виходу 

повісті Всеволода 

Зіновійовича 

Нестайка 

«Тореадори з 

Васюківки» 



               

                                                                      

 

 

 

                                                                            

 

45 років  

від дня виходу 

роману 

 Павла Архиповича 

Загребельного  

«Смерть у Києві» 

(1973) 

35 років  

   від дня виходу    

          роману  

Павла Архиповича 

   Загребельного       

     «Я. Богдан»  

           (1983) 



Твори-ювіляри 2018 року  
905 років тому складено первісний варіант літописного 

зводу «Повість временних літ» (1113). 

185 років від дня виходу повісті Григорія Федоровича 

Квітки-Основ’яненка «Конотопська відьма»; 

180 років від дня виходу п’єси Івана Петровича 

Котляревського «Наталка-Полтавка»; 

175 років від дня виходу творів Тараса Григоровича 

Шевченка – поезії «Розрита могила!» та драми «Назар 
Стодоля»; 

155 років від дня виходу повісті Марка Вовчка «Кармелюк» 

(1863). 

135 років від дня виходу повісті Івана Яковича Франка 

«Захар Беркут»; 
 комедії Михайла Петровича Старицького «За двома 
зайцями»; 

130 років від дня виходу комедії Івана Карпенка-Карого 

«Сто тисяч» (1888). 

125 років від дня виходу драми Івана Яковича Франка 

«Украдене щастя»; 
115 років від дня виходу роману Михайла Петровича 
Старицького «Розбійник Кармелюк» (1903). 
100 років від дня виходу збірки Павла Григоровича Тичини 
«Сонячні кларнети» (1918). 
 95 років від дня виходу книги Івана Огієнка «Українська культура» (1923). 
90 років від дня виходу комедії Миколи Гуровича Куліша 
«Мина Мазало» (1928). 
80 років від дня виходу збірки Богдана-Ігора Антонича 
«Зелена Євангелія» (посмертне видання, 1938). 
65 років від дня виходу повісті Івана Павловича Багряного 
«Огненне коло» (1953). 
55 років від дня виходу публіцистичної праці Василя 
Олександровича Сухомлинського «Дума про людину» 
(1963). 
50 років від дня виходу роману Олеся Терентійовича 
Гончара «Собор» (1968). 
45 років від дня виходу повісті Всеволода Зіновійовича 
Нестайка «Тореадори з Васюківки»; 

 від дня виходу роману Павла Архиповича 

Загребельного «Смерть у Києві» (1973). 
35 років від дня виходу роману Павла Архиповича 
Загребельного «Я. Богдан» (1983). 
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